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het sociaal domein in de gemeente Woudenberg “Een grote 
sprong van De Kleine Schans”

Aan de Raad.

Voorstel
In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwrand “Een grote sprong voor De Kleine Schans”

Inleiding
In afstemming met de auditcommissie heeft de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het beleid in het sociaal domein in de gemeente 
Woudenberg. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport ”Een grote sprong 
voor De Kleine Schans” van juni 2021. 

Centrale vraag
Kan de raad instemmen met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie?

Beoogd resultaat
Een evaluatie van De Kleine Schans, om zicht te krijgen in hoeverre De Kleine Schans bijdraagt 
aan de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de 
leerplichtwet en aan de beoogde transformatie binnen het sociaal domein.

Kader
De opzet van het onderzoek zoals verwoord in hoofdstuk 1.1 van het onderzoek.

Argumenten
De rekenkamercommissie is positief over de wijze waarop de verschillende partijen van De 
Kleine Schans samenwerken, elkaar weten te vinden en invulling geven aan de veranderingen 
in het sociaal domein. Tegenover deze positieve waardering is de rekenkamercommissie wel 
kritisch over een paar zaken. Zo kan De Kleine Schans niet goed “hard” maken of de verrichte 
inspanningen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Daarnaast sluiten de 
doelstellingen van de gemeente en De Kleine Schans niet volledig op elkaar aan en zijn 
doelstellingen de laatste jaren steeds gewijzigd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan. De 



rekenkamercommissie adviseert de gemeente dan ook om de doelstellingen scherper te 
formuleren, in de gaten houden dat De Kleine Schans de gemeentelijke doelen nog meer 
centraal stelt en inzichtelijk rapporteert over haar bijdrage aan die gemeentelijke doelen.

De conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn verwoord op pagina 3, 4 
5 en 6 van het onderzoeksrapport.

Duurzaamheid/Inclusie
Het functioneren van De Kleine Schans draagt bij aan een duurzame en inclusieve 
samenleving.

Draagvlak
Het college heeft een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven (zie hoofdstuk 9 van het 
rapport), waaruit blijkt dat het college zich herkent in de bevindingen en conclusies en de 
aanbevelingen wil overnemen.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering
Het college zal de aanbevelingen oppakken in samenhang met de evaluatie door het 
Kennisplatform Utrecht Sociaal van de Hogeschool Utrecht (zie bij de ingekomen stukken 
vergadering raadscommissie van 7 september) en het rapport van de visitatiecommissie van 
de VNG en de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog. Al deze rapporten vormen daarmee 
bouwstenen voor het plan van aanpak sociaal domein dat in het 4e kwartaal van 2021 
gereedkomt. 

Communicatie
De rekenkamercommissie heeft bij het verschijnen van het rapport een persbericht uitgegeven 
met een verwijzing naar de vindplaats van het rapport. 

De griffier,

K. Wiesenekker
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